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Reeds vroeger werd in dit Tijdschrift, Dl. XXVII, 1884, p. 5—8,

het prepareeren van i'upsen door mij hehandeld. Sedert heb ik de

daar aangewezen methode in verschillende opzichten verbeterd
,

gedeeltelijk door eigen vinding, gedeeltelijk door gebruik temaken

van elders verkregen uitkomsten.

Terwijl ik vx^oeger de opgeblazen dieren van zelf en dus zeer

langzaam liet drogen , heb ik later ingezien ,
dat eene snelle

droging de voorkeur verdient, daar het bij groote rupsen dikwijls

eenige dagen duurt voordat zij hard geworden zijn en van de

glazen bui.sjes kunnen worden afgenomen, bij welk langdurig

procédé soms aanzienlijke verkleuringen ontstaan; hiervan heeft

men, indien snel gedroogd wordt bij een hoogen warmtegraad ,
mits

deze doelmatig aangewend zij , veel minder last. Een blikken oventje,

dat voor deze wijze van werken zeer geschikt is , werd mij geleverd

door den heer E. Leist, Altenburg, S. A. ,
Theresenstrasse 14,

tegen den prijs van 6.50 Mark. Men zou een dergelijk voorwerp ook

hier kunnen laten maken, doch zonder twijfel wordt de prijs dan

veel hooger; bovendien is er op gerekend, dat het oventje wel

eens zeer warm kan worden en is er dus bijna geen soldeer-

werk aan ; meest alles is integendeel gebogen of geklonken. Van

buiten gezien vertoont het zich zooals dit op PI. 2 tig. 1 is

voorgesteld.

De voorzijde wordt gevormd door twee kleppen ,
waarvan de

bovenste neer- , de onderste opslaat. In de bovenklep bevindt zich
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eene glasruit, waardoor men de drogende rups kan bezien Links

ontwaart men eene kleine schuif, waardoor de rups w^oidt inge-

bracht; dit ziet men in lig. 2 voorgesteld, waar de kleppen en

het deze verbindend schai'nier zijn weggelaten en men dus het

inwendige van het oventje te zien krijgt. De rups bevindt zich

alzoü in de bovenste ruimte, terwijl in de onderste een spiritus-

lampje geplaatst is. Beide ruimten worden van elkaar gescheiden

door een lossen , op richels rustenden bak , die ongeveer 1 cM.

diep en met zuiver, droog zand gevuld is. In dezen zandbak be-

vindt zich nabij de achterzijde nog eene korte, wijde uitloozings-

buis . afvoer verleenende aan de gassen, welke in de benedenruimte

gevormd worden. Deze laatste ontvangt lucht door een tiental

ronde luchtgaten.

Het voordeel dezer geheele inrichting is, dat de rups zich in

eene ruimte bevindt, waarin de lucht vrij wel is afgesloten en

gelijkmatig verwarmd wordt; van verschroeiing is dan ook geen

sprake, zoo men ten minste de vlam niet zeer hoog laat branden.

Wat het inbrengen der rups betreft, zoo zorg ik er gewoonlijk

voor, dat dàt gedeelte van het glazen opblaashuisje. dat door de

caoutchouc-slang omgeven wordt , in het uitgesneden gedeelte der

schuif gevat wordt; op die wijze is de stand van het buisje naar

willekeur te regelen, daar het alsdan een weinig is ingeklemd ; de

rups wordt aldus in eene zooveel mogelijk horizontale richting ge-

bracht.

Met betrekking tol de glazen opblaasbuisjes , uitvoei'ig in mijne

vroegere mededeeling besproken , zoo stel ik deze ver boven de

elders veelvuldig gebruikte grasstengels; ik stem evenwel toe, dal

op beide wijzen dezelfde uilkomst verkegen kan worden. Echtei*

laat het verband tusschen grasstengel en rups zoowel als tusschen

grasstengel en speld dikwijls veel te wensch.n over. Heeft éditer

het opblazen door middel van een glazen buisje plaats gevonden

dan wordt de i'ups daarvan afgenomen en nu gesloken aan een

stukje van een halm, zooals de bloemisten die gebruiken om de

bloemen in bouquetten aan te binden. Deze zoogenaamde rietjes

zijn niet hol en kunnen uiterst stevig aan de speld worden be-
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vestigd; ik bind daartoe voor en adder de plaats waar de speld

gestoken zal worden, een stevigen dunnen draad om het rietje en

steek eerst dan de speld er door , wat
,

daar splijten nu niet kan voor-

komen, moeilijk gaat, doch juist hierdoor is de bevestiging zoo

stevig. Nu wordt het rietje aan de onderzijde met eene kleefstof, b. v.

schellak in alcohol, bestreken en in het dier gebracht, waarbij

het dus aan den buikwand wordt vastgekleefd; dit is vooral bij

dunhuidige rupsen zaak, daar bij bevestiging aan den rugwand

het i'ietje doorschijnt.

Als bron van luchtdruk gebruik ik óf mijn vroeger beschreven

gashouder of een caoutchouc-blaasbalg, zie fig. 2. Deze moet groot

en goed sluitend zijn, zoodat de lucht niet terug kan ; die, welken

men bij het oventje ontvangt , is naar mijne bevinding onvol-

doende. Ik bedien mij van het grootste model, in de caoutchouc-

winkels tegen den prijs v in f 2 verkrijgbaar. De gashouder heeft

het voordeel , dat hij , zoo de luclddruk door een of ander klein

lek afneemt, toch geruimen tijd de rups gespannen houdt. De

blaasbalg , ook spuitbal genoemd , is in dat geval spoedig ledig en

dan moet men door gedurig knijpen te hulp komen. Het opblazen

van verscheidene rupsen tegelijk zou plaats kunnen vinden door

meerdere schuitjes aan het oventje aan te brengen. Is dit echter

eenmaal goed warm , dan gaat het drogen vrij snel en is eene

rups van middelmatige grootte in ongeveer 15 minuten gereed;

de controle hierop geschiedt daardoor, dat men het buisje van de

slang afneemt en er zachtjes aan zuigt; is de rups nog niet droog,

dan valt zij in. Het is gewenscht eerst na eenige uren tot het

afnemen der rupsen van de buisjes over te gaan.

Ik wil hier nog eene andere wijze van prepareeren vermelden,

die van zeer ouden datifm schijnt te zijn en i"eeds dikwijls be-

schreven is. Deze bestaat daarin, dat men de doode rups, zonder deze

uit te drukken, op een stukje metaalgaas in eene aan beide zijden

open glazen buis, b. v. een nauw lampenglas, schuift; deze wordt

dan sterk verhit boven eene lamp of gasvlam. De rups wordt eerst

door uitdroging kleiner, doch zet zich dan vrij plotseling door gas-

vorming uit; zoodra de oorspronkelijke grootte weder bereikt is.
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verhit men niet meer, tenzij men ziet, dat het volumen weder

afneemt. Deze methode kan zeer goede resultaten geven , doch

alleen bij rupsen , waarvan de kleuren zeer sterk zijn en meer

bepaald bij rupsen die dicht behaard zijn. Voor dieren , waarvan

de haren zeer licht uitvallen , is dit wel de eenige wijze van

prepareeren, die voldoet. Wie echter deze manier toepast, wapene

zich tegen velerlei teleurstellingen; ik zou er geen dieren aan

durven wagen, waarvan ik niet een voldoend aantal bezat. Op

deze zeilde wijze prepareerde ik een wijfje van Fumea inter-

mediella Brd. {idf ideila Hof.), dat zoo goed uitviel, dat het,

zittende op den koker met uitgestrekte legboor , niet van een

levend exemplaar is te onderscheiden.


